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1.1 O ELEMENTO GÁLIO
O elemento gálio é classificado como um metal e pertence à família 13 (IIIA)
da tabela periódica, ocupando a terceira posição, precedido pelo alumínio e
sucedido pelo índio. O gálio apresenta número atômico 31 e massa atômica
69,72 u. Seu estado de oxidação mais estável é +3, porém, compostos com
estados de oxidação menores como +2 e +1 foram identificados. O gálio metálico
dissolve-se lentamente em ácidos e bases e seus sais sofrem hidrólise formando
sais básicos. Seu ponto de fusão é de 29,72 oC, e o de ebulição 2403 oC, a 1 atm;
sua densidade é de 5,904 g.cm-3 (1).
O

gálio

metálico

apresenta

maior

densidade

no

estado

líquido:

d29,65 (sólido) = 5,9037 g.cm-3 e d29,80 (líquido) = 6,0947 g.cm-3, como o bismuto
e o germânio, além da água(2,3).
A descoberta do gálio, ocorrida em 1875 por Lecoq de Boisbaudran(1), um
brilhante investigador francês no campo da espectroscopia, tornou-se um marco
da ciência por confirmar as predições feitas por Mendeleev em 1870, quando este
deixou uma lacuna em sua tabela prevendo que seria descoberto um elemento, ao
qual chamou de eka-alumínio, com baixo ponto de fusão, massa atômica em
torno de 68 u e densidade em torno de 5,9 g.cm-3.
Boisbaudran(1) isolou cerca de um grama de gálio a partir de várias centenas
de quilogramas de minério de zinco provindo dos Pirineus. O nome do novo
metal obtido foi uma homenagem à sua terra natal, a França, Gallia em latim. A
sua descoberta legitimou o sistema periódico concebido por Mendeleev, porém,
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ela foi fruto de suas pesquisas espectroscópicas anteriores que indicavam uma
lacuna das linhas espectrais entre o alumínio e o índio. Este fato ele interpretou
como um elemento ainda não identificado e, a partir disto, iniciou suas pesquisas
que foram coroadas com êxito após vinte anos de trabalho(3).
1.2 OCORRÊNCIA NATURAL DO GÁLIO
A abundância de gálio na crosta terrestre é de 19 ppm, semelhante ao
nitrogênio, lítio e chumbo. A dificuldade de obtê-lo se deve à sua não ocorrência
em concentrados minerais naturais. O gálio apresenta-se associado aos seus
vizinhos de tabela periódica, zinco e germânio ou com alumínio que o precede na
família 13 (IIIA) (1).
O gálio ocorre na germanita (sulfeto complexo de zinco, cobre, germânio e
astato) entre 0,1 e 1% e na galita (sulfeto de cobre e gálio) com cerca de 35%,
porém, este dois minerais são raros. Ocorre também na esfalerita (minério de
zinco), na bauxita (minério de alumínio) e no carvão, entretanto, em quantidades
cerca de cem vezes menores que na germanita(1,4).
1.3 OBTENÇÃO DO GÁLIO POR ELETRODEPOSIÇÃO
Atualmente quase que a totalidade da produção mundial de gálio primário é
obtida como subproduto da indústria do alumínio e, em menor escala, como
subproduto da indústria do zinco(5).
A bauxita é a matéria-prima principal na indústria do alumínio. Trata-se de
uma rocha constituída, principalmente, por minerais hidratados de alumínio. Sua
ocorrência se dá próxima à superfície, possibilitando sua exploração a céu aberto
com o emprego de retroescavadeiras(6).
Atualmente o Brasil é o detentor da terceira maior reserva de bauxita do
mundo, sendo que o nosso minério é constituído, basicamente, por compostos trihidratados. Esta característica natural é bastante positiva porque este minério
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exige temperaturas e pressões mais baixas durante o seu processamento
comparativamente ao minério encontrado na Europa, mono-hidratado(6,7).
O processo Bayer constitui uma importante etapa na produção do alumínio.
Este processo visa a obtenção de Al2O3 extraído da bauxita, que é composta por
Al2O3•xH2O contaminada por óxido de silício e compostos contendo ferro,
vanádio, zinco, molibdênio, gálio e matéria orgânica natural. A matéria orgânica
está presente porque a bauxita é um minério de ocorrência superficial à crosta
terrestre(6,7,8).
A bauxita, após ser moída, é tratada com hidróxido de sódio concentrado a
quente e sob pressão para a dissolução do óxido de alumínio, gerando o chamado
licor de Bayer. Nesta etapa dissolvem-se também o óxido de silício e os
compostos contendo gálio. O Al2O3 (denominado alumina) reage com o meio
alcalino formando o íon aluminato:
Al2O3(s) + 2OH-(aq) + 3H2O(l) → 2[Al(OH)4]-(aq)

(1)

Segue-se a precipitação do Al(OH)3(s) que pode ocorrer de duas maneiras:
• resfriando-se o licor, agitando com ar e germinando-o com Al(OH)3(s):
[Al(OH)4]-(aq) → Al(OH)3(s) + OH-(aq)

(2)

• ou, injetando-se CO2 no sistema:
[Al(OH)4]-(aq) + CO2(g) → Al(OH)3(s) + HCO3-(aq)

(3)

O processo prossegue calcinando-se o Al(OH)3(s) para a obtenção de Al2O3(s):
2Al(OH)3(s)

∆

→

Al2O3(s) + 3H2O(l)

(4)
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Após a obtenção da alumina, esta é dissolvida em meio de criolita (Na3AlF6)
fundida para a realização da eletrólise que produzirá o alumínio. Esta rota
eletrolítica para redução do alumínio é conhecida como processo HallHeroult(6,7).
Com a obtenção da alumina presente no licor de Bayer, o resíduo resultante
deste processo, que contém as impurezas já existentes na bauxita e também o íon
galato [Ga(OH)4]-, é reciclado e retorna ao processo inicial fazendo parte
novamente da solução alcalina que promoverá a dissolução da bauxita.
Esta prática de reciclagem faz com que o resíduo do processo Bayer de
obtenção da alumina se torne cada vez mais concentrado na espécie [Ga(OH)4]-,
sendo possível produzir gálio metálico através da separação do íon galato da
solução mãe, por técnicas de extração por solvente(9) ou com resinas de trocaiônica(10,11,12), seguido da redução do íon Ga3+.
É importante ressaltar que durante o processamento da bauxita, além dos
compostos inorgânicos empregados durante o tratamento do minério, agentes
floculantes sintéticos (compostos orgânicos)(13 a 15) são adicionados ao processo,
com o objetivo de melhor separar a alumina da solução de aluminato de sódio, o
denominado licor de Bayer. A indústria de alumínio brasileira emprega entre 100
e 1000 g de floculante sintético para cada tonelada de alumina produzida(6).
A França e o Japão são grandes produtores de gálio metálico e o Brasil é
classificado pelo Bureau of Mines como produtor em potencial por possuir a
terceira maior reserva de bauxita, conforme citado anteriormente(5).
Pierre de la Breteque(16), durante a década de 1960, estudou largamente a
obtenção do gálio metálico a partir de soluções alcalinas, sendo que o método
que eletrorrecupera gálio a partir do resíduo do licor de Bayer, utilizando cátodo
de mercúrio tem o seu nome. Ele estudou amplamente o comportamento do íon
Ga3+ em função do pH e também a eletrodeposição do gálio sobre eletrodos de
mercúrio e aço inoxidável Cr-Ni-Mo (18-10-3), com o intuito de verificar a
viabilidade de obtenção do gálio metálico. Já nesta época La Breteque alertava
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que a presença de cátions inorgânicos como, ferro, alumínio, molibdênio e
vanádio, interferem na eletrodeposição do gálio.
Bockris & Enyo(17) estudaram a eletrodeposição de gálio, a partir de soluções
alcalinas contendo cloreto de gálio, empregando eletrodo sólido e líquido de
gálio. Os estudos foram realizados a partir de transientes galvanostáticos e
indicaram que, sobre cátodo líquido, o mecanismo é controlado pela reação de
transferência de carga e, sobre eletrodo sólido, para baixas densidades de
correntes, os processos difusionais tornam-se importantes.
Varadharaj & Rao estudaram a eletrodeposição de gálio em meio alcalino a
temperatura ambiente e, durante a década de 1980, publicaram três trabalhos. Em
1982(18), os estudos foram desenvolvidos empregando-se eletrodo de trabalho de
cobre e, as soluções contendo galato foram obtidas a partir da eletrodissolução do
gálio metálico em meio de NaOH 6,0 mol.L-1, sendo que os melhores resultados
foram obtidos para a concentração de 30 g.L-1 do íon Ga (III). Os autores
ressaltam que para se obter boa reprodutibilidade nos ensaios é necessária a
manutenção da atmosfera com gás inerte. Após a formação do filme de gálio
sobre o substrato de cobre, foram realizados estudos sobre a reação de
desprendimento de hidrogênio em meios de NaOH, KOH e LiOH. Os valores dos
coeficientes angulares de Tafel determinados foram 0,180 V/(Hg/HgO) em meio
de NaOH e KOH e 0,196/V(Hg/HgO) para LiOH. Ensaios empregando-se
voltametria cíclica foram realizados e geraram curvas com boa reprodutibilidade,
porém, alguns picos anódicos não puderam ser interpretados. Em 1986(19)
realizaram estudos empregando voltametria cíclica, eletrodo de sódio
amalgamado e soluções milimolares de Ga (III) em hidróxido de sódio 0,1
mol.L-1. Neste sistema foi observado um pico anódico bem definido. As correntes
do pico anódico cresceram sistematicamente com a elevação da concentração de
Ga (III) de 1,4 mmol.L-1 a 18,6 mmol.L-1. Observou-se a interação entre o
eletrodo de sódio amalgamado e o gálio reduzido sobre ele. Também se estudou
o efeito da presença de compostos orgânicos como o ácido benzóico e o ácido
oxálico sobre a eletrodeposição do gálio. Estes compostos orgânicos diminuíram
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as correntes do pico anódico do gálio, evidenciando a sua interferência no
processo de redução do íon Ga (III). Em 1989(20) os mesmos autores verificaram
o efeito de impurezas orgânicas presentes nos resíduos do licor de Bayer através
da técnica de stripping anódico. Soluções contendo galato 4,0 mmol.L-1 em
NaOH 0,5 mol.L-1 foram estudadas na ausência e presença de compostos
orgânicos sobre EDR de carbono vítreo. Várias faixas de concentrações das
substâncias orgânicas foram estudadas e o ácido nitrobenzóico foi o composto
que inibiu a redução do galato na concentração mais baixa estudada.
Dorin & Frazer(21) estudaram a obtenção de gálio metálico a partir de um licor
de Bayer sintético, reproduzindo as características da bauxita australiana. Neste
trabalho foram abordados múltiplos aspectos tais como, substrato para redução
do gálio, impurezas inorgânicas e orgânicas naturalmente presentes no licor de
Bayer, devido à própria composição da bauxita, característica de cada região de
origem. Dorin & Frazer verificaram que dentre os substratos estudados, carbono
vítreo, aço inoxidável, chumbo e cobre, este último apresentou melhores
rendimentos para a obtenção de gálio. As impurezas inorgânicas como os íons de
ferro e vanádio diminuíram os rendimentos de eletrodeposição. As impurezas
orgânicas como os formiatos, oxalatos e succinatos, individualmente, não
interferiram na obtenção de gálio, porém, conjuntamente impediram-na.
Penteado(22) iniciou neste laboratório (Laboratório de Eletroquímica II do
IQUSP), os estudos de eletrodeposição do gálio sobre cobre, empregando como
eletrólito NaOH 5,0 mol.L-1. Neste trabalho foi verificado que o gálio metálico é
catalisador para a reação H2O/H2, quando comparado ao substrato de cobre. Os
íons galato, por outro lado, são inibidores da mesma reação. A presença de
EDTA eleva os rendimentos de eletrodeposição de 3% para 18% quando se
aplica ao eletrodo de cobre um potencial igual a –0,375 V/(Hg/HgO). A adição
de dodecilssulfato de sódio (SDS) em equilíbrio com dodecanol, mantidas as
demais condições, eleva os rendimentos para 23%, mas os depósitos se tornam
menos brilhantes. Não se verificou sinergismo entre EDTA-SDS. Penteado
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realizou estudos de codeposição gálio/zinco empregando Ga (III) irradiado,
visando o emprego de fontes finas de 72Ga em estudos nucleares.
Segala(23) dando continuidade aos trabalhos de Penteado, verificou o efeito de
diferentes surfatantes aniônicos (laurato de potássio, LK; dodecilssulfato de
sódio, SDS e dodecilbenzenossulfonato de sódio, SDBS) e catiônico (cloreto de
dodecilamônio, DAC) sobre os rendimentos de eletrodeposição de gálio em
meios de NaOH 5,0 mol.L-1 e KOH 5,0 mol.L-1. Foi observado que todos os
surfatantes estudados afetam a velocidade dos processos H2O/H2 e Ga3+/Ga, ora
inibindo-os ora catalisando-os. Os surfatantes aniônicos estudados inibem a
reação H2O/H2 a baixas sobretensões e catalisam (SDBS e SDS) ou inibem
menos (LK) a mesma reação a elevadas sobretensões. Admite-se que a baixas
sobretensões a ação destes surfatantes seja devida a sua adsorção, ocupando sítios
que estariam disponíveis para a água, na sua ausência. A elevadas sobretensões,
quando a reação H2O/H2 não mais depende de etapas de adsorção, e quando a
carga no eletrodo é mais negativa, a ação destes surfatantes seria catalítica. A
ação tensoativa dos mesmos na interface água/ar favoreceria a liberação do gás
hidrogênio. Resultados semelhantes foram obtidos, neste laboratório, quando os
mesmos surfatantes (SDS e SDBS) foram estudados por Silva(24) na
eletrodeposição do níquel em meios de cloreto. O DAC inibe tanto a reação
H2O/H2 quanto a reação Ga (III)/Ga na região de potencial em que a primeira
ocorre, mas eleva os rendimentos de eletrodeposição de gálio de 12% para 15% a
–1,35 V/(Hg/HgO). O gálio depositado foi caracterizado por MEV. Depósitos
obtidos sobre EDR de cobre mostraram-se uniformes em praticamente toda a
superfície, com exceção das bordas. O melhor surfatante empregado foi o SDS, a
partir do momento em que o equilíbrio de hidrólise SDS - dodecanol é
estabelecido em solução.
Os estudos sobre a eletrodeposição de gálio apresentam-se escassos na
literatura, motivo pelo qual foi apresentada uma quantidade restrita de trabalhos
nesta revisão.
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1.4 APLICAÇÕES DO GÁLIO
O gálio em seu estado reduzido possui poucas aplicações práticas, sendo o
seu emprego mais representativo em termômetros industriais, devido à sua
extensa faixa de temperatura no estado líquido, de 29,72 oC a 2403 oC.
Historicamente, a primeira aplicação importante do gálio foi na análise
espectroscópica do óxido de urânio, realizada pela Comissão de Energia
Atômica. A presença do gálio intensifica as bandas espectrocópicas do urânio(1,8).
Na área da saúde o isótopo

67

Ga, com tempo de meia-vida de 78,3 horas, é

empregado na forma de citrato para a execução de exames com geração de
imagens que possibilitam a localização e o monitoramento de tumores(2).
Do ponto de vista tecnológico, o interesse industrial concentra-se na produção
de compostos semicondutores como GaP, GaAs, GaN que são utilizados nas
indústrias eletrônica e optoeletrônica, na produção de micro-chips de
computadores e dispositivos para células solares(1, 5, 25 a 37).
Componentes a base de gálio podem ser encontrados em uma ampla
variedade de produtos que variam de CD’S (compact disk players) a sistemas
eletrônicos militares avançados. O arseneto de gálio, GaAs, pode substituir os
componentes a base de silício em muitas aplicações por ser capaz de emitir luz,
operar a velocidades maiores e resistir a elevadas temperaturas, porém, seu
elevado custo o limita a empregos onde seu desempenho seja notadamente
superior. Para as aplicações optoeletrônicas e eletrônicas exige-se do gálio um
elevado grau de pureza, não se admitindo 1 ppm de impurezas totais(1,5).
Os Estados Unidos e o Japão são os líderes mundiais na fabricação de cristais
e dispositivos de GaAs. Cerca de 90% do gálio consumido nos EUA é destinado
à fabricação de dispositivos optoeletrônicos (diodos emissores de luz “LEDs”,
diodos a laser, fotodiodos, células solares) e circuitos eletrônicos integrados(5).
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1.5 ESTUDOS SOBRE A INTERFASE Cu/NaOH
O comportamento eletroquímico do cobre em meio alcalino vem sendo
estudado há cerca de um século. De acordo com o levantamento feito por
Miller(38), em 1969, um dos primeiros estudos, realizado por Hickling & Tayler
apud Miller(38) deram origem, a partir de 1948, a uma série de trabalhos
empregando técnicas galvanostáticas. Os primeiros estudos de cinética
eletroquímica, aliados a dados termodinâmicos, levaram os pesquisadores a
admitir dois processos anódicos, ocorrendo antes do desprendimento de oxigênio:
a oxidação do cobre a Cu2O e, a potenciais mais positivos, a oxidação do metal a
Cu(OH)2 (e/ou CuO). O primeiro trabalho apresentado nesta breve revisão, feito
por Miller(38) em 1907, aponta para uma terceira etapa da oxidação do cobre, a
potenciais de ordem de 0,7 V/EPH, em meio de NaOH 5,0 mol.L-1 a 12oC,
produzindo o óxido Cu2O3.
As citações na literatura, entretanto, do estado de oxidação +3 para o cobre
em meio alcalino são em pequeno número e a identificação desta espécie por
técnicas eletroquímicas se torna difícil, em virtude da reação H2O/O2.
Miller(38) estudou a interfase Cu/NaOH 1,0 mol.L-1 empregando a técnica do
anel-disco rotatório, onde o disco era de cobre 99,99% puro e o anel, em duas
metades isoladas “split – ring”, era de ouro. Com este ensaio, curvas
voltamétricas foram obtidas a 20 mV.s-1 com o eletrodo a 600 rpm que
permitiram identificar espécies produzidas sob condição não estacionárias no
disco e que são detectadas no “split – ring”. Foram identificadas estágios
sucessivos de um elétron, com o primeiro (Cu2O) e o terceiro Cu3+ e um processo
de precipitação a partir da solução Cu2+ com uma faixa considerável de
o

dissolução ativa. A espessura de filme de Cu2O foi estimada em 60 A .

Becerra,

Salvanezza

e

Arvia(39)

estudaram

a

interfase

Cu/NaOH

0,1 mol.L-1 empregando curvas de polarização potenciodinâmica e EADR. Estes
autores verificaram a etapa lenta no envelhecimento de camadas passivas e na
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nucleação e aumento do Cu(OH)2. Dependendo do potencial aplicado, a
formação de camadas de CuO e Cu(OH)2 são competitivas; a formação de CuO é
mais importante a sobretensões mais baixas. A eletrorredução apresenta a
seguinte ordem, no perfil voltamétrico, no sentido de potenciais negativos:
primeiro ocorre redução da camada de CuO a Cu2O, seguida da redução de Cu2O
a Cu.
Estudos sobre a interfase Cu/NaOH 1,0 mol.L-1 foram feitos por Burke e
Ryan(40) a 25 oC por voltametria cíclica, empregando ou não convecção forçada.
Os autores verificaram o efeito das condições hidrodinâmicas e do pré –
tratamento do eletrodo sobre os voltamogramas. Também observaram que os
picos anódicos e catódicos nem sempre dependem do pH; atribuíram a não
dependência com o pH à formação de um filme compacto de Cu2O e a
dependência com o pH como característica de envolvimento de um óxido
hidratado.
O trabalho mais recente encontrado na literatura envolvendo cobre em meio
alcalino foi desenvolvido por Berlouis, Mamman e Azpuru(41). Muito embora o
meio tenha sido KOH 0,1 mol L-1, este trabalho deve ser citado porque foi o
utilizado, para caracterizar o eletrodo de cobre. Um maior detalhamento sobre os
estudos feitos por Berlouis e outros será apresentado na discussão do capítulo 4.
1.6 ESTUDOS SOBRE A INTERFASE Pt/NaOH

Xia & Briss(42) estudaram recentemente por voltametria cíclica –
microbalança eletroquímica de cristal de quartzo (MECQ) e elipsometria, o
crescimento de óxidos de platina em soluções alcalinas de NaOH 0,1 mol.L-1.
Estes autores verificaram que a baixas sobretensões se forma o PtO, não
hidratado e a sobretensões mais elevadas se forma o PtO2. A obtenção de filmes
de óxidos hidratados se dá quando se aplicam condições padronizadas de
crescimento (2,0 V.s-1 entre 0,5 V/EPH e 2,8 V/EPH). Nesta faixa de potencial
somente se forma o filme óxido α compacto, PtO, que, no sentido de varredura
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de potenciais mais negativos é reduzido. A sua redução é seguida de processos de
adsorção e redução da água e, na varredura reversa, processos de oxidação do
hidrogênio adsorvido e dessorção. O emprego da MECQ permitiu, relacionando a
variação de massa com a de carga, na região de redução do óxido, caracterizá-lo
como PtO.
Os autores admitem que durante a varredura catódica ocorre dessorção de
OH- e sua readsorção durante a varredura positiva. O aumento de massa na região
de potenciais onde ocorre a reação H2O/H2 foi atribuída à adsorção dos íons Na+.
Estes estudos foram tomados como ponto de partida para os que serão
apresentados neste trabalho no capítulo 4.
1.7 PROPRIEDADES DO ÁCIDO ACRÍLICO

O ácido acrílico, C3H4O2, cujo nome segundo a IUPAC é ácido propenóico,
industrialmente pode ser obtido a partir da oxidação do propeno. É solúvel em
água, etanol, ésteres e em vários outros solventes orgânicos. A temperatura
ambiente encontra-se no estado líquido. Possui odor característico e irritante. Na
figura 1 apresenta-se a estutura molecular do ácido acrílico(43).

Figura 1. Estrutura molecular do ácido acrílico (ácido propenóico).
Industrialmente seu principal emprego é na produção de polímeros, os
acrilatos e poliacrilatos, que possuem uma vasta gama de aplicações como por
exemplo: nas indústrias têxtil, de couro, de papel, de tintas e de adesivos(43).
Na área de tratamento de minérios os poliacrilatos são empregados como
floculantes, ou seja, agentes que promovem a precipitação (coagulação,
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floculação) da fase dispersa de um colóide com a subseqüente separação por
filtração do material de interesse(13,

14)

. Na indústria de beneficiamento da

bauxita, o poliacrilato de sódio, PAS, é empregado para controlar o tamanho das
partículas da denominada “lama vermelha”, uma das etapas do processo
Bayer(44).
1.8 A DUPLA CAMADA ELÉTRICA

1.8.1 Descrição qualitativa dos modelos

O tema dupla camada elétrica será abordado de maneira superficial por se
tratar de um assunto bastante explorado pela literatura, constando de livros-textos
de eletroquímica. A seguir serão citados os autores consultados: Antropov(45),
Bard(46), Brett(47), Bockris(48), Fisher(49), Korita(50), Rubinstein(51) e Ticianelli(52).
A dupla camada elétrica é a região fronteiriça de um eletrodo. As forças que
regem o eletrólito no seio da solução, em relação aos íons do soluto e às
moléculas do solvente, são forças isotrópicas. Na interfase metal / solução
eletrolítica estas forças tornam-se irregulares, ou seja, anisotrópicas, na região
vizinha à fase metálica. Devido a esta irregularidade de forças, o potencial
eletrostático, ϕ, na superfície do metal difere daquele no seio da solução.
Como as reações de transferência de carga ocorrem na dupla camada elétrica
e também, os processos de adsorção que influenciam a reação de transferência de
carga se dão nesta região, foram desenvolvidos alguns modelos com o objetivo
de se estabelecer a natureza dos processos que ocorrem na interfase metal /
solução eletrolítica.
Modelo de Helmholtz (1853): Helmholtz, em 1853, propôs o primeiro

modelo para descrever a estrutura da região composta por uma fase metálica em
contato com uma fase líquida (solução eletrolítica). Foi proposto um modelo em
que, em um ordenamento rígido cargas positivas e negativas estavam distribuídas
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ao longo dos dois lados da interfase, a saber: metal / solução eletrolítica e solução
eletrolítica / metal. Historicamente deu-se o nome de dupla camada elétrica,
DCE, a este arranjo. O modelo ficou conhecido como modelo de Helmholtz, ou,
modelo de camada compacta.
A estrutura proposta por Helmholtz pode ser traduzida pelo análogo elétrico
de um capacitor de placas paralelas. Uma placa do capacitor seria a fase metálica
com uma determinada densidade de carga, qM, enquanto que a outra seria
formada pela distribuição rígida de íons da solução eletrolítica com densidade de
carga da solução, qs, oposta a qM, ou seja, qM = -qs.
Apresentam-se, na figura 2 (página 15), um esquema do modelo da dupla
camada de Helmholtz e dos demais modelos que serão discutidos.
A formação da DCE é devido a atração eletrostática entre as cargas que se
organizam conforme a figura 2. A distância “d” (figura 2) representa a mínima
distância das cargas pertencentes à fase líquida com relação a fase metálica,
considerando-se que os íons apresentam-se hidratados e que existe uma única
camada de hidratação entre os íons alinhados e a fase metálica. O plano
desenhado no centro destes íons representa o plano externo de Helmholtz, PEH,
que limita o valor de “d”. O valor assumido por “d” situa-se na mesma ordem de
o

grandeza dos valores dos raios de íons hidratados, tipicamente 3 A .
O modelo de Helmholtz assume as características físicas de um capacitor de
placas paralelas, sendo que se pode adotar o valor de “d” (raio do íon hidratado)
como a distância entre as placas paralelas do capacitor, também conhecida como
espessura da dupla camada elétrica.
Experimentalmente, conforme será mostrado no item 1.8.2, para muitos
eletrólitos este modelo não se aplicou e novas propostas para a DCE surgiram.
Modelo de Gouy-Chapman (1910-1913): No início do século passado, Gouy

em 1910 e Chapman em 1913, trabalhando independentemente, aperfeiçoaram o
modelo de Helmholtz. Eles consideraram que a distribuição de cargas na fase
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líquida não se situava rigidamente localizada e limitada pelo PEH, isto porque, a
força de atração eletrostática, que segundo o modelo de camada compacta,
mantêm a estrutura da DCE, sofre interferência do movimento Browniano das
espécies químicas em solução, não sendo possível a manutenção rígida das
cargas de sinal contrário na fase líquida. Surge então a idéia da existência de uma
camada difusa de íons muita próxima à fase metálica.
O esquema apresentado na figura 2 enfatiza os íons do eletrólito, próximos à
fase metálica, distribuídos de maneira a formar uma camada volumétrica difusa
que pode se apresentar mais ou menos diluída em relação ao seio da solução,
dependendo da variação da temperatura do sistema e da concentração do
eletrólito.
Observou-se experimentalmente que este modelo apresentou resultados
satisfatórios para eletrólitos diluídos.
Modelo de Stern (1924): Stern combinou os modelos anteriores por

considerar que os modelos propostos por Helmholtz e Gouy-Chapman poderiam
atuar conjuntamente na interfase metal / solução eletrolítica.
Stern julgou que a região do PEH deveria ser considerada uma vez que os
íons em solução apresentam uma camada de hidratação e se aproximam da fase
metálica segundo uma distância mínima (figura 2). Assim, quanto maior for a
concentração do eletrólito, com maior probabilidade o PEH se formará. Stern
também admitiu como válida a camada difusa de íons nas proximidades da fase
metálica, conforme o modelo de Gouy-Chapman.
O modelo de Stern mostrou-se o mais satisfatório experimentalmente, porém,
algumas peculiaridades experimentais ainda não tinham sido elucidadas.
Modelo de Grahame (1947): A partir das observações experimentais

Grahame, em 1947, propôs um modelo considerando a presença de espécies
eletricamente carregadas e/ou eletricamente neutras, além das moléculas do
solvente, em uma região ainda mais próxima à fase metálica, a qual ele
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denominou de plano interno de Helmholtz, PIH. Grahame denominou de
adsorção específica a adsorção de ânions fracamente hidratados, sendo que a

distância do PIH seria o raio do próprio íon adsorvido.
Experimentalmente o modelo de Grahame mostrou-se bastante satisfatório.

Modelo de Helmholtz

Modelo de Gouy-Chapman

Modelo de Stern

Modelo de Grahame

Figura 2. Modelos propostos para a dupla camada elétrica.
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1.8.2 Descrição quantitativa dos modelos

Os fenômenos que ocorrem na região da DCE podem ser avaliados
quantitativamente através da capacitância, C. A capacitância é caracterizada pela
habilidade apresentada pela interfase em armazenar carga quando submetida a
uma variação de potencial. Assim, para um pequeno intervalo de potencial,
temos:

∆q
M
C=
≈ M
dE
∆E
dq

(5)

onde:

∆qM = variação de densidade de carga no metal;
∆E = variação de potencial aplicado.
O estudo da capacitância da DCE foi amplamente realizado empregando-se
medidas eletrocapilares, as quais foram desenvolvidas utilizando-se eletrodo de
trabalho de mercúrio. Estas medidas baseiam-se na medição da tensão superficial
do mercúrio em função do potencial.
Em 1873, Lippmann descreveu o princípio das medidas eletrocapilares. O
trabalho de Lippmann, Compt. Rend., v. 76, p. 1407, 1873, é citado em todas as
referências consultadas e que foram discriminadas na página 12 item 1.8.1.
Trata-se de uma técnica de ponto nulo onde a força da gravidade é
contrabalançada pela tensão superficial. O sistema experimental consiste em uma
coluna capilar contendo mercúrio, com altura h ajustada, de maneira que, ao se
alterar o potencial aplicado ao eletrodo de trabalho, a interfase mercúrio / solução
eletrolítica permaneça na mesma posição. Nestas condições a tensão superficial
do mercúrio contrabalança a força da gravidade, segundo a equação:

γ =

rρhg
2 cosθ

(6)
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onde:

γ = tensão superficial; r = raio do capilar; ρ = densidade do mercúrio; h =
altura da coluna de mercúrio; g = constante gravitacional; θ = ângulo de contato
formado entre a superfície do mercúrio e a parede do capilar. O ângulo de
contato é medido com o auxílio de um microscópio.
Segundo a equação de Lippmann, a tensão superficial, γ, relaciona-se com o
potencial aplicado, E, e com a densidade de carga no metal, qM, segundo a
expressão:

dγ
= −q
M
dE

(7)

Assim, a partir de ensaios eletrocapilares, torna-se possível a obtenção de
gráficos de γ contra E. A primeira derivada desta relação proporciona o gráfico
de qM contra E. A segunda derivada, por sua vez, gera o gráfico da capacitância
diferencial, Cd , contra E. Na figura 3 são apresentados gráficos esquemáticos de

γ, qM e Cd contra E, respectivamente.

Figura 3. Gráficos esquemáticos: (a) curva eletrocapilar – tensão superficial,

γ, contra potencial, E. (b) densidade de carga no metal, qM, contra potencial, E.
(c) capacitância diferencial, Cd , contra potencial, E. Segundo referência 45.
A curva eletrocapilar apresenta a forma aproximada de uma parábola
invertida, figura 3 (a). A equação (7) mostra que o máximo desta curva

CAPÍTULO 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

18

corresponde ao ponto onde a densidade de carga no metal é zero figura 3 (b).
Este ponto foi denominado de potencial de carga zero, Ez.
No Ez temos qM

= 0, isto significa que ânions e cátions encontram-se

igualmente distribuídos na interfase mercúrio / solução eletrolítica. Para qM > 0,
temos um acúmulo de cargas positivas na superfície do mercúrio, fato que
favorece a adsorção de ânions. Para qM < 0, há um acúmulo de cargas negativas
na superfície do mercúrio, favorecendo a adsorção de cátions.
Basicamente os modelos de DCE foram desenvolvidos baseados nos ensaios
eletrocapilares. A seguir, os modelos apresentados no item anterior serão
analisados considerando-se os cálculos da capacitância da DCE.
Modelo de Helmholtz: por analogia a um capacitor de placas paralelas, a

capacitância diferencial, Cd,H, seria:

Cd , H =

κε o
d

(8)

onde:

κ

= constante dielétrica do meio; εo = permissividade do vácuo, 8,85 x 10-12

F.m-1; d = espessura da dupla camada elétrica.
Este foi o primeiro modelo proposto e, conforme equação 8, não relaciona a
concentração do eletrólito com a Cd, relação esta verificada experimentalmente
para os sistemas mais comuns.
Modelo de Gouy-Chapman: este modelo considera que tanto a concentração

do eletrólito como o potencial aplicado influenciam a Cd. A distribuição das
espécies presentes na solução eletrolítica segue a lei de Boltzmann, enquanto que
a equação de Poisson relaciona o potencial com a distribuição de carga. Através
do desenvolvimento matemático obtém-se a equação de Cd,GC:
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1/ 2

C d ,GC

 zeϕ 2 
∂q M  2 z 2 e 2κε 0 ni0 
 cosh 

=
= 
∂E 
k BT
2
k
T

 B 

(9)

onde:

z = valência do íon; κ = constante dielétrica do meio; εo = permissividade do
vácuo, 8,85 x 10-12 F.m-1;
solução;

ni0 = concentração numérica dos íons i no seio da

ϕ2 = potencial no PEH; kb = constante de Boltzmann, 1,38066 x 10-23

J.K-1; T = temperatura absoluta.
Para este modelo, quanto mais concentrado for o eletrólito, menor a
espessura da camada difusa, tornando-a de pouca importância.
Para eletrólitos diluídos este modelo proporciona curvas semelhantes às
experimentais para potenciais próximos ao Ez. Isto mostra que este modelo
apresenta evolução, mas, não explica amplamente os fenômenos que ocorrem na
interfase metal / solução eletrolítica.
Modelo de Stern: Stern combinou o modelo de Helmholtz para os valores de

potenciais distantes do Ez, com o modelo de Gouy-Chapman para os valores
próximos do Ez. Este modelo pode ser representado por um análogo elétrico
composto por dois capacitores ligados em série. Um capacitor se reportando à
camada compacta, Ci, e outro à camada difusa, Cdif. Assim, a expressão da
capacitância diferencial, Cd, para este modelo é:

1
1
1
=
+
C d Ci C dif

=

xH

κε 0

+

(10)

1

(2κε

z 2 e 2 ni0 / k BT ) cosh ( zeϕ 2 / 2k BT )
0
1/ 2

(11)
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onde:

xH = é a distância do PEH; z = valência do íon; κ = constante dielétrica do
meio;

εo

= permissividade do vácuo, 8,85 x 10-12 F.m-1;

numérica dos íons i no seio da solução;

ni0 = concentração

ϕ2 = potencial no PEH; kb = constante

de Boltzmann, 1,38066 x 10-23 J.K-1; T = temperatura absoluta.
Considera-se, para potenciais próximos ao Ez, que haja uma distribuição
dispersa de íons na interfase, constituindo-se uma camada difusa, ao passo que,
para potenciais distantes do Ez, ocorra uma forte atração entre o metal e os íons
da solução eletrolítica, mantendo-os próximos ao metal, formando uma camada
compacta.
Este modelo mostrou-se o mais satisfatório, gerando curvas teóricas muito
semelhantes às experimentais.
1.9 ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA (EIE)

A técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica, EIE, se utiliza de
sinais

alternados

de

pequena

magnitude

para

perturbar

o

sistema

eletroquímico(46,53). Em estudos sobre a DCE, esta técnica apresenta especial
interesse porque, a partir da impedância medida, é possível a obtenção dos
valores de Cd diretamente(47). A EIE permite estudos de DCE para eletrodos
sólidos e não apenas para os líquidos, conforme foi visto no item 1.8.2 quando da
descrição das medidas eletrocapilares.
Previamente à apresentação da técnica de EIE, será feito um comentário a
respeito da corrente alternada, AC, que diferentemente da corrente direta, DC,
apresenta valores que variam com o tempo de maneira senoidal(54).
Para um potencial AC têm-se que:

E (t ) = E m sen(2πft )

(12)
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onde:

E = diferença de potencial no tempo t; Em = amplitude máxima do sinal de
potencial ; f = freqüência (s-1); t = tempo (s).
Se o potencial AC for aplicado a um circuito elétrico contendo apenas um
capacitor, a corrente AC será:

I (t ) = I m sen(2πft + Θ)

(13)

onde:

I = corrente no tempo t; Im = amplitude máxima do sinal de corrente;
f = freqüência (s-1); t = tempo (s); Θ = diferença de fase entre o potencial
aplicado e a corrente detectada.
A capacitância diferencial, Cd, está relacionada com a corrente segundo a
equação 14:

I = C d {2πfE m sen (2πft + π / 2)}

(14)

onde:

I = corrente; Cd = capacitância diferencial; Em = amplitude máxima do sinal
de potencial; f = freqüência (s-1); t = tempo (s).
Assim, define-se impedância, Z, como sendo a razão entre o potencial AC,
imposto ao circuito elétrico, e a corrente AC, que é a resposta obtida:

Z( f ) =

E (t )
I (t )

(15)

onde:

Z = impedância na freqüência f; E = diferença de potencial AC no tempo t;
I = corrente AC no tempo t.
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Para o circuito elétrico proposto, contendo apenas um capacitor, a diferença
de fase entre o potencial aplicado e a corrente detectada é Θ = π/2. Para um
circuito elétrico contendo apenas uma resistência, não há diferença de fase e
Θ = zero(49,53).

De uma maneira simplificada, a impedância mede o quanto a passagem de
corrente é dificultada, ou seja, “impedida”, pelo circuito elétrico. Trata-se de um
conceito generalizado de resistência de um circuito(49).
A impedância pode ser expressa no plano complexo segundo a equação (16):

Z ( f ) = Z Re sen (2πft ) − Z Im cos(2πft )

(16)

onde:

Z = impedância na freqüência f; ZRe = componente real da impedância;
ZIm = componente imaginário da impedância; f = freqüência (s-1); t = tempo (s).
As medidas de Z podem ser expressas através de um gráfico X – Y, locandose no eixo das abcissas os valores de ZRe e, nas ordenadas, os valores de –ZIm.
Denomina-se diagrama de Nyquist a esta representação.
Conforme foi dito anteriormente, a técnica de EIE aplica sinais alternados de
pequena magnitude para perturbar o sistema eletroquímico(46), ou seja, impõem–
se um potencial AC a uma célula eletroquímica, medindo-se a corrente que flui através
dela. Os sinais de corrente são analisados como uma soma de funções senoidais, como
uma série de Fourier.

Experimentalmente os dados são obtidos utilizando-se, basicamente, um
gerador de ondas, uma célula eletroquímica e um detector sensível de fases(47,49).
O estudo do sistema eletroquímico se dá comparando-se a célula
eletroquímica e um circuito elétrico equivalente.
A seguir, na figura 4, apresentam-se exemplos de circuitos equivalentes e as
respectivas representações de Z no plano complexo – diagramas de Nyquist.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4. Diagramas de Nyquist para os seguintes circuitos elétricos: (a) um
único capacitor; (b) associação de um resistor e um capacitor em série (RC
série); (c) associação de um resistor e um capacitor em paralelo (RC paralelo);
(d) associação de um circuito RC paralelo em série com um resistor. Figuras

adaptadas da referência 49.
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Para as associações apresentadas na figura 4, as unidades dos resistores e dos
capacitores são ohm e Farad, respectivamente.
A impedância imaginária, -ZIm, corresponde a:

− Z Im =

1
2πfC d

(17)

onde:

-ZIm = componente imaginário da impedância; f = freqüência (s-1);
Cd = capacitância diferencial (µF.cm-2).
A impedância real, ZRe, está relacionada à resistência do circuito em estudo.
Dependendo do sistema pode corresponder à resistência ôhmica da solução, RS, à
resistência de polarização, RP, ou a uma resistência resultante de ambos os
processos, RS e RP.
A seguir será feito um breve comentário sobre os esquemas apresentados na
figura 4:
(a) observam-se o espectro de impedância e o circuito elétrico equivalente

que correspondem à capacitância da dupla camada elétrica, Cd. Neste
caso ZRe assume valor nulo, uma vez que não há resistor no circuito
elétrico equivalente;
(b) verificam-se o espectro de EIE e o circuito elétrico equivalente relativos

a Cd e a resistência ôhmica da célula eletrolítica, RS. Neste caso ZRe
apresenta valor constante e igual a RS;
(c) trata-se de um circuito RC em paralelo referente aos processos que

ocorrem na interfase metal / solução eletrolítica: processo capacitivo carga da dupla camada elétrica, Cd, e processo faradaico - resistência
correspondente à reação de transferência de carga, designada de
resistência de polarização, RP. Através de ZRe é possível se obter o valor
de RP. No caso deste modelo mais simples, admite-se que a resistência de
transferência, Rtc, é igual a RP. Trata-se de um único processo capacitivo
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de carga da DCE e a reação de transferência de carga não envolve
espécies adsorvidas no eletrodo;
(d) neste caso observa-se o circuito elétrico equivalente, formado pela

associação entre um circuito RC paralelo (que representa os processos
típicos da interfase) e um resistor em série, relativo a resistência ôhmica
da solução eletrolítica. Este circuito é a representação mais singela de um
modelo que descreve um processo simples de eletrodo. O espectro da
EIE fornece, a partir dos dados de ZRe, os valores de RS e RP. Aqui,
também, Rtc = RP.
A técnica de EIE permite investigar uma vasta gama de sistemas
eletroquímicos como os que envolvem corrosão, membranas, eletrodepósitos,
filmes condutores, porosidade de filmes, estrutura da DCE, entre outras(47).
Modelos mais complexos fogem aos objetivos deste trabalho.
1.10 MICROBALANÇA ELETROQUÍMICA DE CRISTAL DE QUARTZO (MECQ)

O princípio de funcionamento desta técnica baseia-se no efeito piezoelétrico
que o cristal de quartzo apresenta. O emprego do cristal de quartzo como sensor
de massa para sistemas eletroquímicos, com medidas realizadas ex situ, foi
desenvolvido pioneiramente por Mieure & Jones (1969) e extensamente
empregado por Nomura e colaboradores, durante a década de 1980, apud
Buttry(55). Bruckenstein & Swathirajan foram os pioneiros na determinação da
variação de massa in situ, estudando a formação de óxidos sobre eletrodo de
ouro, apud Buttry(55).
Previamente à apresentação da técnica de MECQ, será feito um breve
comentário a cerca do efeito piezoelétrico.
Em 1880, Jacques e Pierre Curie descobriram que ao se aplicar uma pressão
mecânica sobre a superfície de alguns cristais como o quartzo, a turmalina e o sal
de Rochelle (NaKC4H4O6•4H2O), surge uma diferença de potencial através do
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mecânica

aplicada.

Este

comportamento foi denominado como efeito piezoelétrico. O termo piezoelétrico
originou-se da palavra grega piezin que significa pressionar, apud Ward(56).
A oscilação do cristal de quartzo depende da sua espessura e do ângulo de
corte do cristal. Varela(57) publicou em 2000 um artigo de revisão bastante
abrangente sobre MECQ. Neste trabalho é possível encontrar as relações
matemáticas entre a freqüência da onda acústica com a espessura do cristal. O
ângulo de corte em relação ao eixo do monocristal mais empregado é o AT, que
apresenta ângulo de corte em relação ao eixo z de 35o.
Sobre uma fina lâmina do cristal de quartzo adequadamente preparada, faz-se
uma deposição em fase vapor do metal de interesse, por exemplo Pt, Au, Pd, em
ambas as faces do cristal. Assim se obtém o eletrodo que será empregado nos
ensaios eletroquímicos como eletrodo de trabalho(57).
As variações de freqüência do cristal de quartzo correspondem a eventos em
que ocorre uma adição ou subtração de massa na superfície do eletrodo de cristal
de quartzo. A relação entre freqüência e massa é descrita pela equação de
Sauerbrey (equação 17), apud Buttry(55), Ward(56), Varela(57), O’Sullivan(58).

 2 f 02 
∆m = − K∆m
∆f = −

 A µc ρc 

(17)

onde:

∆f = variação de freqüência de ressonância (Hz); A = área geométrica dos
filmes metálicos depositados sobre o cristal; f0 = freqüência fundamental do
cristal,

µc

= módulo de cisalhamento do quartzo;

ρc

= densidade do quartzo;

K = coeficiente de sensibilidade da microbalança; ∆m = variação de massa.
O coeficiente de sensibilidade da microbalança, K, pode ser determinado
teoricamente, uma vez que os valores de f0, µc, ρc, são encontrados na literatura
para o tipo de cristal empregado. Porém, para que não haja qualquer interferência
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do meio em estudo, torna-se recomendável que se calcule experimentalmente,
nas condições de trabalho, o valor de K. Gabrielli(59), Miwa(60) e Santos(61)
abordam este assunto com riqueza de detalhes.
A partir da equação 17 é possível relacionar-se a variação de freqüência do
cristal de quartzo com as variações de massa ocorridas na superfície do eletrodo
de trabalho, conhecido o valor de K.
Experimentalmente

os

ensaios

de

MECQ

podem

ser

conduzidos

empregando-se uma célula eletroquímica que permita a fixação de uma das faces
do eletrodo de cristal de quartzo, para que esta fique em contato com a solução
eletrolítica. É conveniente ressaltar que somente a superfície do metal depositado
sobre o cristal de quartzo permanece em contato com a solução eletrolítica.
Sobre

o

eletrodo

de

trabalho

impõem-se,

através

de

um

potenciostato/galvanostato, uma diferença de potencial para a realização dos
estudos eletroquímicos. Além deste potencial, um circuito oscilador aplica um
campo elétrico alternado sobre o eletrodo de trabalho para que o cristal oscile. O
mesmo circuito oscilador mede a freqüência de ressonância do cristal. É
importante salientar que o eletrodo de trabalho encontra-se conectado à terra
(“aterrado”). As reações de oxidação e redução que ocorrem no sistema
eletroquímico geram variação de massa que são observadas como variações de
freqüência de oscilação do cristal. Estas são medidas através de um
freqüencímetro. Todo o sistema é conectado a um computador pessoal para
monitoramento dos ensaios e aquisição dos dados(57).
Os ensaios de MECQ podem ser feitos simultaneamente às polarizações
potenciodinâmicas lineares ou cíclicas. A polarização potenciodinâmica
evidencia as reações eletroquímicas enquanto que a MECQ evidencia o
transporte de massa.
Os resultados obtidos por MECQ são apresentados na forma de gráficos da
variação de freqüência, ∆f, contra potencial aplicado, E. Com a utilização da
equação (17) de Sauerbrey converte-se a variação de freqüência em variação de
massa, ∆m, construindo-se assim, gráficos de ∆m contra potencial aplicado, E.
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A técnica de MECQ pode ser utilizada nas investigações sobre
eletrodeposição de metais, corrosão, formação de óxidos e hidróxidos metálicos e
adsorção de espécies orgânicas ou inorgânicas(57).
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